
10 mld. Kč podpořených 
úvěrů pro podnikatele 
v roce 2010
Přestože rok 2010 ještě není zcela u konce, blíží se čas, 
kdy je možná účelné ohlédnout se zpět a současně se již 
zamýšlet nad tím, co přinese rok následující. Bez ohledu 
na to, jaká prognóza se nakonec ukáže jako přesnější, bylo 
by nepochybně možné bez problému nalézt shodu v tom, 
že nedostupnost bankovních úvěrů pro malé a střední 
podnikatele je i nadále obtížnější. 

V takové situaci roste potřeba nástrojů, které pomáhají 
získat externí financování zejména menším podnikatelům 
a podnikatelům s kratší historií, jenž zpravidla nedisponují 
dostatečně silným vlastním kapitálem. Již takřka dvě desítky 
let pomáhají účinněji zaklepat na dveře bank programy 
podpory, které vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Jejich realizátorem je ČMZRB. Prostřednictvím ČMZRB 
získali podnikatelé od roku 1992 s pomocí 49 mld. Kč záruk 
úvěry ve výši 83 mld. Kč. 

Poslední dva roky se na těchto výsledcích podílely zvláště 
výrazně, zejména rok 2010. V letošním roce usnadnilo více 
než 6 mld. Kč záruk podnikatelům získání úvěrů přesahujících 
částku 9,3 mld. Kč. Spolu s půlmiliardou zvýhodněných úvěrů, 
které jim ČMZRB poskytla v úvěrovém programu PROGRES, 
tak podnikatelé získali pro rozvojové investiční záměry a pro 
financování provozních potřeb úvěry, jejichž celková výše se 
již velmi přibližuje částce 10 mld. Kč. 

Rok 2010 byl však relativně výjimečný a zřejmě obtížně 
opakovatelný. K reakci na aktuální potřeby podnikatelů byly  
využity jak zdroje vyčleněné jako součást Národního 
protikrizového plánu tak v předstihu čerpané prostředky 
strukturálních fondů. V příštím roce bude rozsah nabídky 

podpor formou záruk a úvěrů ovlivněn zvýšeným čerpáním 
zdrojů v předchozích dvou letech. Z hlediska škály 
používaných typů podpor se nepředpokládají zásadní změny. 

Záruky pro podnikatele 
na území postiženém 
povodněmi
Na základě opatření, která postupně v druhé polovině 
letošního roku přijala vláda, zahájila banka nejprve pro 
území Moravy, později též severních Čech, poskytování 
zvýhodněných záruk za bankovní úvěry k podpoře realizace 
projektů na územích postižených v letošním roce živelnou 
pohromou. 

Do konce listopadu 2011 bylo přijato 77 žádostí o záruky 
k úvěrům v celkové výši 370 mil. Kč, z toho pro podnikatele 
na Moravě ve výši 250 mil. Kč. Poskytnuto bylo 50 záruk 
v celkové výši 237 mil. Kč, z toho v moravských krajích  
39 záruk ve výši 178 mil. Kč. Celkově tak bylo podpořeno 
získání téměř 340 mil. Kč úvěrů. Podané žádosti vyčerpaly 
podstatnou část prostředků, které pro tyto účely vláda 
vyčlenila, což ovlivnilo průběh programu v závěrečné části 
tohoto roku.  

Záruky napomohly obnovit či rozvinout podnikatelskou činnost 
malým a středním podnikatelům z různých oblastí ekonomiky. 
Spektrum podnikatelských aktivit, využívajících záruky, bylo  
poměrně široké. Zastoupeny byly činnosti z oblasti 
kovovýroby, elektrovýroby, slévárenství, ale i velkoobchodu 
s rozličným zbožím a řada dalších oborů. Ve velké míře 
využily firmy podporu k úvěrům určeným na financování 
nákupu materiálů, polotovarů a zboží pro svou podnikatelskou 
činnost. Největší podíl záruk byl poskytnut k úvěrům od 
Komerční banky (67 %) a České spořitelny (16 %). 
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Úvěry v programu 
PROGRES v roce 2011
Cílem programu je pomocí podpory formou podřízených 
úvěrů umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů 
malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání 
externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost  
nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. 

Výzva III k podávání žádostí, která byla vyhlášena v lednu 
2010, bude prodloužena do konce roku 2011. 
Zachovány zůstávají základní parametry úvěrů, tj. pevná 
úroková sazba 3 % p.a., doba splatnosti 9 let a možnost 
odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky.

Podnikatelé nepochybně přivítají rozšíření okruhu 
podporovaných ekonomických činností, a to o obory:

- Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů 
k dalšímu využití s výjimkou spalování odpadů, CZ-NACE 38

- Ubytování, CZ-NACE 55

- Stravování a pohostinství, CZ-NACE 56

Celková kapacita Výzvy III programu PROGRES činí 1 mld. Kč 
nových úvěrů.

Záruky pro podnikatele 
v roce 2011 
K 31. 12. 2010 bude v souladu s podmínkami vyhlášení 
Výzvy III v programu ZÁRUKA a Výzvy II v programu START 
ukončen příjem žádostí o záruky k investičně zaměřeným 
úvěrům. Žádosti o záruky podané do tohoto data budou 
vyřizovány podle podmínek platných ke dni jejich podání.
Probíhají práce na přípravě podmínek dalších výzev 
v programu ZÁRUKA a START. O jejich vyhlášení budou 
žadatelé informování na www.cmzrb.cz a www.mpo.cz 
v průběhu 1. čtvrtletí 2011. Nepředpokládají se významnější 
změny ve formulářích podávaných žádostí o záruky.

Úvěry ČMZRB pro obce 
v roce 2011
I v roce 2011 bude ČMZRB poskytovat úvěry v rámci tří 
programů: OBEC 2, MUFIS 2 a Regionální rozvojový fond (RRF). 

Výše uvedené programy umožňují obcím či svazkům obcí 
získat úvěry ve výši odpovídající jejich potřebám a s delší 

lhůtou splatnosti. V případě programu OBEC 2 činí maximální 
částka úvěru až 250 mil. Kč a splatnost lze rozložit do 15 let.  
Programy MUFIS 2 a RRF jsou určeny na financování 
menších projektů - maximální částka úvěru činí 30 mil. Kč  
a úvěry je nutné splatit do 10 let. Ze všech uvedených 
programů lze financovat široký okruh projektů, které zvyšují 
kvalitu života obyvatel obcí. K preferovaným projektům 
patří vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, místní 
komunikace, školská či předškolská zařízení, sociální zařízení, 
apod. Podmínky programu OBEC 2 umožňují poskytovat 
úvěry také vodohospodářským akciovým společnostem 
s kapitálovou účastí obcí na území České republiky.

Společným rysem všech úvěrů ČMZRB jsou pevné úrokové 
sazby, minimální poplatky, možnost předčasného splacení 
úvěru bez sankcí. Úvěry jsou většinou poskytovány bez 
zajištění. V případě potřeby lze dohodnout odklad splátek 
jistiny, nevyčerpání celého úvěru apod. Úvěry lze použít 
i na financování projektů, na které jsou poskytovány 
dotace z evropských fondů nebo z národních dotačních 
programů, a proto jsou vhodné pro obce, které nemají na 
spolufinancování takových projektů vlastní prostředky. 
Samozřejmostí je bezplatná poradenská činnost.
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Pobočka Praha – Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, 
fax: 255 721 584, e-mail: infoAB@cmzrb.cz

Pobočka Brno – Hlinky 120/47, 603 00 Brno, tel.: 538 702 111, 
fax: 538 702 110, e-mail: infoBM@cmzrb.cz

Pobočka Ostrava – Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava, tel.: 597 583 111, 
fax: 597 583 110, e-mail: infoOV@cmzrb.cz

Pobočka Hradec Králové – Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 498 774 111, fax: 498 774 110, e-mail: infoHK@cmzrb.cz

Pobočka Plzeň – Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň, tel.: 378 775 111, 
fax: 378 775 110, e-mail: infoPM@cmzrb.cz

Regionální pracoviště České Budějovice – Husova 9, 370 01 České 
Budějovice, tel/fax: 387 318 428, e-mail: plojhar@cmzrb.cz
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